Adilson de C. Antônio

Aula 9
e-Tec Brasil - Solos

Antes de degradar, dá para
pensar em como conservar!

Meta da Aula
Apresentar as principais causas de degradação dos solos
e as principais práticas conservacionistas.

Objetivos
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. Identificar os principais agentes de degradação dos
solos;
2. Definir as causas e conseqüências dos principais
agentes de degradação dos solos;
3. Reconhecer as principais práticas de conservação
dos solos;
4. Aplicar as principais práticas de conservação dos
solos.

Pré-requisitos
Para um melhor aproveitamento dessa aula,
você precisa rever o conceito de intemperismo,
apresentado na Aula 1.

Exploração à vista!
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Ao chegarem ao Brasil, em 1500, os portugueses abriam trilhas para se locomoverem
no meio das florestas. Com as árvores derrubadas, faziam uso de sua madeira para
diversos fins, como:

Gabriela González

Hans Thoursie

• lenha,

Fonte: www.sxc.hu

Antonio Jiménez Alonso

Kevin McCool

• construção de casas, armazéns, embarcações,

Fonte: www.sxc.hu

Mateusz Stachowski.

Antonio Jiménez Alonso

Fonte: www.sxc.hu
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• dentre outros.
Opa! Então os portugueses já chegaram desmatando o Brasil? Infelizmente, sim. A
busca exacerbada pelo pau-brasil colaborou para a diminuição da Mata Atlântica.

Fonte: http://www.tupa.sp.gov.br/planejamento/atlas_verde/vegetacao_regional/01_esp_arborea_Tupa/
pau_brasil/pau_brasil_02.jpg

Figura 9.1: Árvore de pau-brasil. Hoje, ela é rara de ser encontrada, mas na época do descobrimento
era abundante na Mata Atlântica. Ela era usada para fazer móveis e retirar corante. Esse corante era
utilizado para tingir roupas e tintas para pinturas e desenhos.

Para você ter idéia, desde então os portugueses iniciaram a cultura de explorar a Mata
Atlântica, que dura até hoje. O pouco que resta sobreviveu aos ciclos de cultura da
cana-de-açúcar e do café, além de ao crescimento das cidades. Segundo a organização
não governamental World Wildlife Fund (WWF – Fundo Mundial para a Natureza),
apenas 7,3% da área original da Mata Atlântica sobrevivia até 2000.

Figura 9.2: Vista do Morro Dois Irmãos, no Rio de Janeiro. O crescimento do
número de prédios e das favelas diminui rapidamente a área da Mata Atlântica.

A outra vítima, a Floresta Amazônica, vem sendo devorada também pela ganância
humana. Seu desmatamento aumentou desde 1970, quando foi inaugurada a rodovia
Transamazônica. Apesar de leis que protegem essa área, a busca por lucros através da
extração ilegal de madeira se mantém, e ela vem desaparecendo dos mapas.
Não só o desmatamento proporciona a degradação dos solos. Nesta aula, veremos
alguns outros agentes causadores da degradação do solo e as principais práticas de
conservação. Vamos lá?

Principais agentes de degradação do solo
Como vimos no início da aula, o desmatamento é um dos agentes de degradação do
solo. Mas existem outros agentes. São exemplos deles:
• o intemperismo,
• as queimadas,
• a agricultura itinerante e
• a erosão do solo.

Aula 9 – Antes de degradar, dá para pensar em como conservar!

Leonardo Barbosa
Fonte: www.sxc.hu

167

Como vimos anteriormente, os agentes de degradação do solo atuam diretamente
sobre a agricultura e, em conseqüência, na pecuária.
Agora, vamos ver mais informações sobre cada um deles.

Intemperismo
Como vimos, a degradação dos solos é iniciada na sua formação ou gênese. Você se
lembra disso? Vimos sobre esse assunto na Aula 1. É através da degradação da rocha
pela atuação do intemperismo que temos a formação do solo.
O homem pode acelerar o intemperismo ao fazer uma escavação e expor uma camada
inferior de solo. Uma vez exposta, esta região sofre ação dos agentes intemperizantes
(água, temperatura etc.) e ela é degradada mais intensamente do que quando estava
encoberta.
A seguir, veremos sobre o desmatamento. Você vai perceber como ele está bastante
relacionado com o intemperismo.

Desmatamento
Como vimos no início da aula, o desmatamento foi uma das primeiras ações dos
portugueses aqui no Brasil. Desde então, essa prática não deixou de ser praticada,
mesmo com o surgimento de leis buscando proteger essas áreas naturais.
Você pode apontar dois motivos para não se fazer a retirada das árvores?
Uma árvore é composta de:
Adam Ciesielski
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___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Fonte: www.sxc.hu

Neil Gould

Ivan Vicencio

Eduardtrag.
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Fonte: www.sxc.hu

As copas das árvores têm um papel importante, pois atuam como guarda-chuvas.
Assim como os guarda-chuvas, as copas das árvores protegem os solos em relação à
exposição direta ao sol e às gotas de chuva.
Ao cortar uma árvore em uma floresta, a sombra que ela fazia deixa de existir e o solo
fica exposto a uma maior radiação solar. O solo desprotegido terá uma maior variação
de temperatura entre o dia e a noite, o que favorece o intemperismo físico.
O controle da variação da temperatura no solo é importante, se pensarmos que pode
existir água entre as trincas das rochas ou do solo. Dependendo da diminuição da
temperatura e da quantidade de água no solo, é possível que essa água existente
no solo aumente de volume e promova quebra das partículas do solo. Além disso, a
temperatura baixa reduz a velocidade de reações químicas e da atividade biológica.
A conseqüência disso é a redução da taxa de intemperismo e volume de solo
formado.

Copa da árvore
Região superior da árvore
formada pelo conjunto de
folhas, também chamada
de dossel.

A falta da copa das árvores também permite o contato direto do solo com as gotas de
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água das chuvas. Isso leva à separação e ao transporte de partículas do solo.
- reduzem o impacto das gotas de água sobre a superfície
do solo,
- diminuem o risco de erosão, além disso
- sombreiam o solo evitando a elevação da sua temperatura
(intemperismo).

Karen Bramblet

Copa das árvores

Cobertura de folhas que
caem da copa das árvores.

Fornecem matéria orgânica para
o solo e também protegem o solo
do choque direto com as gotas
da chuva (intemperismo químico
e físico).
Fonte: www.sxc.hu

Figura 9.3: Relação entre os componentes das árvores e o solo.

Já as raízes das árvores auxiliam na condução de água no solo. Ao retirar as árvores,
há uma redução da infiltração da água no solo.
O desmatamento não afeta somente o solo, mas também a diversidade da fauna
e flora, causando a redução de ambos. O desmatamento para comércio ilegal de
madeira e carvão leva à desertificação das áreas e tais práticas não se preocupam em
manter as características químicas e físicas dos solos. Diante disso, os solos perdem a
capacidade de suprir as necessidades químicas das plantas, as quais não conseguem
desenvolver-se nestas áreas, levando a um desequilíbrio ecológico.

Fonte: http://www.jornaldosamigos.com.br/mata_
atlantica.jpg.

Amazônia devastada

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_5w7Fz_h2xQg/SQPeXXHoTaI/
AAAAAAAADRc/ilx2Qod8-UA/s1600-h/AMAZONIA+DESMATAMENT
O+2006+DETER.JPG

Figura 9.4: Os dados são bastante preocupantes. Veja que no mapa da direita, do Descobrimento
aos dias de hoje, mais de 93% da Mata Atlântica foi devastada. O mapa da esquerda mostra a área
da Amazônia devastada entre os anos de 2001 e 2006.

A queimada também é uma forma de desmatamento. A seguir veremos mais informações
a respeito.

Queimadas
O fogo, desde os tempos mais remotos, tem sido a prática mais utilizada para limpeza
das áreas de plantio. Prática condenável! Ela leva à redução da matéria orgânica e dos
seres vivos (animais, vegetais, microrganismos) que habitam os solos.
Algumas pessoas defendem o uso do fogo justificando que as plantas desenvolvem melhor
após a queimada. E, em parte, isso é verdade, porque ocorre a mineralização da matéria
orgânica e rápida liberação de nutrientes para as plantas. Porém, com o passar dos anos,
ocorre o esgotamento dos nutrientes no solo. Isso ocorre porque a matéria orgânica
mineralizada é mais fácil de ser carregada pela água da chuva, e o solo empobrece mais
rápido, deixando poucos nutrientes para serem absorvidos pelas plantas.
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Mapa Brasil distribuição da Mata Atlântica

Vale lembrar que as queimadas podem ocorrer de forma natural, ou seja, sem ação
direta do homem. Podem acontecer pela incidência dos raios solares na mata seca ou
por causa de raios na vegetação.
Bill Silvermintz
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 9.5: As queimadas são praticadas ainda nos dias de hoje. Em um primeiro momento, elas
aumentam a disponibilidade de nutrientes no solo. Porém, quando ocorrem as chuvas, os nutrientes
saem com maior facilidade do solo.

O fogo também é utilizado para a abertura de áreas clandestinas de cultivo na mata.
Veja, a seguir, como se dá essa prática.

Agricultura itinerante
A agricultura itinerante é aquela praticada por pessoas que não possuem terras
próprias. Elas abrem clareiras no meio da mata com o uso do fogo no local onde
realizarão o cultivo (milho, soja). Como não há investimento para manutenção da
fertilidade do solo, quando ele não tem mais nutrientes, a área é abandonada e uma
nova é procurada para iniciar o ciclo.
Esse tipo de agricultura é muito comum na região amazônica, sendo considerada
uma prática itinerante, pois a cultura migra de um lugar para outro. Não é necessário
muito investimento nem há preocupação com a conservação do solo.

Saiba mais...

Queimadas e agricultura itinerante contribuem para
o aquecimento global
O calor da Terra é proveniente da luz solar e a Terra, diferentemente de outros
planetas, consegue aprisionar esse calor. Isso é possível por acontecer um efeito
em nossa atmosfera, chamado efeito estufa, causado por uma série de gases
existentes na atmosfera, principalmente o CO2 (gás carbônico). É a presença
deles que permite que parte do calor solar seja mantido e haja vida na Terra. No
entanto, a Terra vem aumentando sua temperatura.
Como vimos nesta aula, as queimadas e a agricultura itinerante são práticas
que envolvem fogo. Essas duas práticas contribuem para o aquecimento global
devido à emissão de fuligem, de gás carbônico (CO2) e de outras partículas
para a atmosfera durante a combustão das matas. Esse material sobe na forma
de fumaça e fica na atmosfera, formando uma camada de poluentes. Essa
camada impede a dispersão do calor da Terra para o espaço, contribuindo para
o aquecimento global.

Processo natural do efeito estufa

Efeito estufa agravado pela camada de poluentes

Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL18843-5603,00.html
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1

Atende ao Objetivo 1
John Nyberg

Atividade

Leia a história a seguir:
Samuel sempre gostou de sua
cidade natal. Tinha orgulho
por ter crescido em uma cidade
pequena e ter contato direto

Fonte: www.sxc.hu
Mateusz Stachowski.

com a natureza. Sua cidade
era bem arborizada e tinha um
grande bosque nos arredores.
Sebastian Fissore.
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Fonte: www.sxc.hu

De uns anos para cá, a cidade cresceu. Deixou
de ter aquela brisa do fim de tarde e pouco
restou do bosque. Junto a ele apareceu uma
área desertificada. Ele ouviu dizer que isso
aconteceu devido à retirada das árvores, que
Fonte: www.sxc.hu

acabou por modificar o solo, não permitindo
o desenvolvimento das plantas.

Explique ao Samuel como aconteceu o processo de modificação do solo após a retirada
das árvores. Para isso, ordene as etapas a seguir:
( ) Incidência direta dos raios solares sobre o solo.
( ) Corte das árvores.
( ) Empobrecimento do solo.
( ) Redução da fauna e flora.
( ) Surgimento de erosão.
( ) Carreamento de nutrientes pelas águas das chuvas.

A erosão é a remoção do solo de um lugar para ser depositado em outro por um agente
(vento, água). A erosão causada pela água recebe o nome de erosão hídrica e pode
ser de três níveis:
• laminar,
• sulco e
• voçoroca.
A erosão hídrica sofre intensa influência:
• da declividade do terreno,
• do volume de água que escoa e
• da velocidade de escoamento da água.

Quanto maior a declividade do terreno, maior o volume de água que escoa. Quanto
maior for a velocidade da água em escoamento, maior será a capacidade de erosão.
Na erosão laminar, o desgaste do solo ocorre a cada chuva. De forma lenta, é formada
uma camada em declive, bem fina e paralela à superfície.

Fonte: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Algodao/AlgodaoIrrigado/figurasolos4.htm

Figura 9.6: Após algumas chuvas, esse terreno apresentou a formação de um declive fino e paralelo
à superfície do solo. Isso caracteriza a erosão laminar.
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Erosão do solo

A erosão em sulcos ocorre em solos desprotegidos com declives acentuados. Como
já vimos, isso favorece a velocidade de escoamento da água das chuvas e aumenta a
ocorrência de pequenos sulcos na superfície do solo.
A erosão em voçoroca é um estágio avançado da erosão em sulcos. Com o aumento
da declividade e o volume de água das chuvas escoando com maior velocidade, são
formados sulcos cada vez mais profundos, denominados voçorocas. Esse tipo de erosão
não permite o uso de maquinário nem o uso agrícola da área devido à formação de
grandes fendas.
Uma erosão desta dimensão é favorecida pela retirada de mata, mas o tipo de solo
também exerce importante contribuição.
Por exemplo, solos que apresentam horizonte B textural próximo à superfície dificultam
a infiltração de água, que, conseqüentemente, ficará retida por um período maior no
horizonte superficial.
Além disso, o mau manejo de pastagem pode levar à situação da Figura 9.7. Isso
acontece quando a pastagem não é suficiente para a alimentação animal. O pasto
acaba, o solo fica exposto e ocorre a erosão.

Voçoroca
René Boulet
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Rio

Fonte: http://www.cnpma.embrapa.br/projetos/index.php3?sec=guara:::45

Figura 9.7: Voçoroca formada após uma chuva, conduzindo água para o rio.

degradação dos solos que acabamos de estudar. Em seguida veremos como evitar a
degradação dos solos.

Saiba mais...

BSK

A degradação de solos vai muito além...
A produção agrícola vem aumentando para atender
uma população mundial que só tem crescido. Para
atender esse aumento, foi necessário desenvolver
novas variedades vegetais e fazer uso intenso
de insumos, como fertilizantes, pesticidas,
água e (alta) tecnologia. No que diz respeito
à tecnologia, temos investido em plantas
geneticamente modificadas (OGM) e na utilização
de maquinários pesados.

Fonte: www.sxc.hu

No entanto, nem todos os efeitos desse aumento
de produção são positivos. Ele vem acompanhado
de efeitos negativos, dentre eles: a poluição da superfície da Terra e das águas
subterrâneas, a perda de biodiversidade, a erosão da crosta terrestre e o declínio
da fertilidade do solo.
É preciso estar atento aos problemas da agricultura, pois eles deixaram de ser
pontuais e, hoje, são mundiais!

Atividade

2

Atende ao Objetivo 1

Relacione as colunas:
1 – Intemperismo

( ) Retirada de árvores, promovendo maior variação de
emperatura entre o dia e a noite, favorecendo o
intemperismo físico.

2 – Queimadas

(

) Muito comum na região amazônica. É uma prática

que vai de um lugar para outro, sem muito investimento e preocupação com conservação do solo.
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Agora, vamos fazer uma atividade para ver se você identifica os tipos de agentes de
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3 – Agricultura itinerante

( ) Remoção de solo por um agente (vento, água) de

e-Tec Brasil – Solos

um lugar para ser depositado em outro.
4 – Desmatamento

(

) Prática comum em todo país. É responsável por

aumentar rapidamente os nutrientes do solo, mas os perde
ao serem lavados pela água da chuva. Promove também
a redução dos seres vivos que habitam os solos.
5 – Erosão do solo

(

) É como ocorre naturalmente a origem dos solos.

Pode acontecer por ação do vento e da água.

Práticas de conservação do solo
As práticas de conservação do solo ou práticas conservacionistas são atividades
exercidas com o objetivo de manter ou tornar o solo produtivo. Dentre as principais
práticas conservacionistas, temos:
Gleba
Uma porção homogênea
de área de terra.

• ajustamento da gleba à capacidade uso;
• rotação de culturas;
• cobertura morta;
• adubação;
• adubação verde;
• calagem;
• plantio direto,
• sistemas agroflorestais;
• sistemas agrossilvopastoril;
• plantio em nível;
• carpas alternadas;
• faixa de retenção;
• escarificação;
• subsolagem.

conservacionistas a seguir.
Quando essas práticas são exercidas para controlar a erosão baseiam-se em dois
princípios:
• diminuir o volume e a velocidade de escoamento das águas das chuvas e
• proteger o solo contra o impacto direto das gotas das águas da chuva.
Essas práticas podem também ser exercidas para controlar alguns outros aspectos,
como:
• recompor os nutrientes ao solo;
• aumentar a porosidade;
• aumentar infiltração da água no solo etc.
A seguir, veremos as principais práticas conservacionistas.

Ajustamento da gleba à capacidade uso
Esta prática baseia-se no princípio de que solos diferentes devem ser utilizados
considerando-se a capacidade de sustentação de cada um. Ou seja, deve-se considerar
o teor nutricional de cada tipo de solo. Por exemplo, um solo fértil deve ser destinado
para culturas como milho ou feijão. Essas culturas necessitam de grande quantidade
de nutrientes para desenvolvimento. Se alguma dessas culturas for colocada em um
solo com baixo teor nutricional, podem acontecer duas coisas:
• não se desenvolverão ou
• terão um desenvolvimento abaixo do esperado, apresentando grãos menores
ou mal formados.
As duas possibilidades representam prejuízo para o agropecuário.
Outra situação pode ser descrita pelo uso de solos de áreas inclinadas (com declives
superiores a 12%) com culturas anuais (milho, feijão, soja), pois o uso intenso de
maquinário pode favorecer a erosão.
O maquinário atua de duas formas:
• compactando o solo e aumentando o volume de água que escoa na superfície, ou
• através do revolvimento intenso do solo, levando a intensa desagregação.
Então o que seria o ajustamento da gleba à capacidade de uso? Seria ajustar o solo
para o que se deseja cultivar, levando em consideração o teor nutricional do solo ou
suas características físicas, como o declive.
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Não entendeu alguns termos? Não se preocupe. Veremos cada uma dessas práticas
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Rotação de culturas
É o rodízio planejado de culturas numa mesma área. Nesse tipo de cultivo, quando o
ciclo de uma cultura acaba, em seguida inicia-se uma nova.
Veja, a seguir, um exemplo de rotação de culturas.

Tabela 9.1: Rotação de culturas.
Ano

1999

2000

2001

2002

2003

Gleba 1

Milho

Batata

Algodão

Feijão

Milho

Gleba 2

Feijão

Milho

Batata

Algodão

Feijão

Gleba 3

Algodão

Feijão

Milho

Batata

Algodão

Gleba 4

Batata

Algodão

Feijão

Milho

Batata

Na Tabela 9.1, temos o ano de plantio das culturas e as glebas onde foram plantadas.
Observe que, no ano de 1999, na gleba 1 plantaram o milho, na gleba 2 o feijão, na
gleba 3 o algodão e na 4 a batata.
No ano seguinte (2000), na gleba 1, onde havia sido plantado o milho, plantaram a
batata. Na gleba 2, onde havia sido plantado feijão, agora está com milho. Na gleba
3, em vez de algodão plantaram o feijão. E, por fim, na gleba 4, em vez de batata
agora há com algodão. Veja, neste exemplo, que cada área recebe culturas diferentes
de um ano para outro.

Gleba 3
Gleba 2

Gleba 1

Fonte: http://www.cnpt.embrapa.br/imagens/campo_exp1.jpg.

Figura 9.8: Veja a variedade de glebas no sistema de rotação de culturas. Marcamos três delas, mas
cada retângulo com textura diferente na imagem é uma gleba.

Controle de insetos-praga

Rotação
de
culturas

Melhor aproveitamento do solo
As plantas diferem umas das outras pela:
- sua forma (de folhas, caule e raízes) e
- necessidade nutricional.

Agata Urbaniak.

Ao fazer esta prática o hospedeiro (planta cultivada) é mudado. Isso faz com
que os insetos ou pragas fiquem sem seu alimento (planta)

Controle de insetos-praga
Retiram nutrientes diferentes e em
profundidades diferentes
Cobertura vegetal diferente
(folhas que estão na copa das árvores e
aquelas que já caíram) protegendo o solo
em áreas diferentes

SP Veres

Forma de preparo do solo
(em sulcos ou covas), o que altera as
condi~ções do solo e da planta daninha.
Controle de plantas daninhas
A mudança da planta cultivada muda a:

Cobertura vegetal
O que interfere diretamente no
desenvolvimento das plantas daninhas.

Fonte: www.sxc.hu

Cobertura morta
A cobertura morta consiste em cobrir o solo com capins, palhas, restos vegetais em
decomposição etc.
Ao fazer essa cobertura, protegemos o solo contra o impacto direto das gotas de água
e a incidência dos raios solares. Além disso, essa cobertura aumenta a umidade e
diminui a variação de temperatura do solo.
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SP Veres

Nathan Bauer

As vantagens da rotação de culturas são:
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Atividade

3

Atende ao Objetivo 3

Complete a conversa entre João e Pedro utilizando as seguintes palavras:
a) cobertura morta
b) rotação de culturas
c) ajustamento da gleba à capacidade de uso

– Olá Pedro! Como vai?
– Vou bem João e você?
– Também vou bem. Agora que resolvi plantar milho naquela área mais plana da fazenda
e deixar a mais inclinada para plantar árvores e as intermediárias para pastagem tudo
vai melhor que antes.
– Então que dizer, João, que você está fazendo _____________________________,
como indicou o Técnico em Agropecuária, o sr. Sebastião?
– Isso mesmo, Pedro. Mas não é só. Sabe aquela área próxima do curral onde só
plantava milho? Agora estou plantando feijão e milho. Segundo o sr. Sebastião isso
chama-se ___________________________.
– Outra coisa boa que estou fazendo é na minha horta. Estou usando os restos
vegetais e esterco sobre o solo. Segundo o sr. Sebastião, isso melhora a fertilidade e a
retenção de água do solo, além de controlar plantas daninhas. Ele chama essa prática
de conservação de solo de ____________________.

Adubação
A adubação pode ser:
• mineral ou
• orgânica.

A adubação mineral (ou química) consiste em adicionar ao solo compostos como sulfato
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de amônio para liberação de nitrogênio e enxofre para absorção pelas plantas.

Sulfato de amônio + água → íons de amôni + íons de sulfato
				
(NH4)2SO4

+

H2O

(fonte de nitrogênio - N) (fonte de enxofre - S)

→

NH4+

+

SO42-

A adubação orgânica consiste em adicionar ao solo compostos orgânicos, como esterco
de curral. Através da decomposição por microrganismos, o esterco de curral libera no
solo nutrientes essenciais (nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio) ao desenvolvimento
das plantas.

Adubação verde
É a incorporação de plantas ou partes de plantas ao solo com o objetivo de melhorar
suas características (químicas, físicas e mineralógicas). Essa incorporação é feita
enterrando-se ou misturando-se restos de plantas ao solo.
Quando a planta incorporada é da família das leguminosas (soja, feijão), os resultados
alcançados são melhores. Estas plantas retiram o nitrogênio do ar, que passa a
fazer parte das células da planta. Ao passarem pela decomposição, os nutrientes
da leguminosa ficarão disponíveis para a cultura comercial (milho, feijão, etc.) em
sucessão.

Como exemplos de espécies de leguminosas usadas como adubo verde temos: mucuna
preta, mucuna cinza, lab-lab, guandu, Crotalaria juncea, feijão de porco etc.
São características desejáveis das plantas para uso como adubo verde:

Sucessão
Refere-se a uma seqüência
de eventos; no caso, uma
seqüência de culturas.

• crescimento rápido e eficiente cobertura do solo (ou seja, proteger bem o solo);
• cobertura abundante;
• grande quantidade de massa verde e de matéria seca;
• fixar nitrogênio (N2) do ar;
• pouca exigência nutricional;
• resistência a insetos-pragas e doenças comuns às culturas comerciais (soja,
milho);

Massa verde
A planta fresca, recémcortada.

Matéria seca
A planta seca em estufa à
temperatura constante por
determinado período.

• sistema radicular agressivo e amplo (ou seja, plantas que apresentam raízes com
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capacidade de desenvolver em solo duro e compactado, além de alcançarem
uma área extensa);
• facilidade de obtenção de sementes;
• facilidade de plantio e extinção.

Atividade

4

Atende ao Objetivo 4

Coloque F para falso e V para verdadeiro:
(

) A adubação química é aquela na qual os resíduos de plantas são incorporados

aos solos para melhorar a fertilidade.
(

) Na adubação verde os restos vegetais são utilizados para melhorar a fertilidade

do solo.
(

) As plantas da família das gramíneas (grama de pastagens) são as mais utilizadas

para adubação verde.

Calagem
É a prática de incorporação de materiais alcalinos ao solo. O mais comum é a adição
de calcário. A adição desse material alcalino objetiva:
• corrigir a acidez do solo,
• aumentar a CTC,
• aumentar a disponibilidade e assimilação de nutrientes,
• estimular o desenvolvimento da vida microbiana.
Nessa prática, uma parte do calcário é espalhada sobre o solo. Em seguida, passa-se
o arado ou a grade, misturando o calcário ao solo. Ao fazer isso, o calcário adiciona
cátions ao solo e, por conseqüência, aumenta a CTC e diminui a acidez do solo. A
diminuição da acidez do solo estimula o desenvolvimento dos micróbios.

O plantio direto é o processo de semeadura direta em solo. Preferencialmente, o solo
é coberto com palha do cultivo anterior e depois a semente é colocada em sulcos ou
covas. Isso elimina as operações de aração, gradagem e outros métodos convencionais
de preparo do solo.
A movimentação feita no solo somente nos sulcos de plantio onde são distribuídas as
sementes e adubos é suficiente para germinação e desenvolvimento das plantas.
O plantio direto é mais difundido no sul do país (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do sul).
Algumas das vantagens do plantio direto são:
• conduz à agricultura sustentável;
• proporciona a preservação do meio ambiente;
• evita o preparo convencional (aração e a gradagem) do solo a cada cultivo;
• gera economia, rapidez e melhores resultados na colheita, já que não haverá
as operações de aração e gradagem, aumentando a vida útil das máquinas;
• recompõe as características físicas e químicas do solo.
O plantio direto possibilita a agricultura sustentável, uma vez que diminui o
revolvimento do solo. Conseqüentemente, evita a desestruturação e perda de solo por
erosão. Além disso, promove a rotação de culturas para a formação de palhada.
Além dessas medidas que proporcionam a preservação do meio ambiente, não é necessário
realizar queimadas. Isso é possível devido à decomposição das culturas anteriores, onde
há a liberação de nutrientes e ácidos orgânicos. A reposição deles no solo aumenta a
CTC e estrutura os solos. Ainda podemos acrescentar que com a redução de etapas, como
aração e gradagem, há um gasto menor de combustível fóssil.

Sistemas agroflorestais
É uma forma de uso e manejo do solo que utiliza árvores e/ou arbustos (frutíferas,
madeireiras) em associação com culturas comerciais em uma mesma área. Isso pode
acontecer simultaneamente ou em uma seqüência temporal. Um exemplo seria o
plantio de feijão entre as plantas de laranja em um pomar.

185
Aula 9 – Antes de degradar, dá para pensar em como conservar!

Plantio direto

Sistemas agrosilvopastoril
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Consiste na associação de espécies florestais (eucalipto, teça, cedro australiano) ou
frutíferas (laranja, manga, abacate, coco) com animais (bovinos e eqüinos) em uma
área de pastagem. Essa área não tem limite definido.
Esse sistema diversifica o uso do solo e promove a reciclagem dos nutrientes. Nele os
animais digerem o capim. O produto final dessa digestão são as fezes, que retornam
ao solo com os nutrientes (não utilizados pelos animais). Dessa forma os nutrientes
voltam a ficar disponíveis para as plantas, inclusive o capim.
Para desenvolver esse sistema, é necessário ter bom conhecimento das culturas e
manejo das criações.

Plantio em nível
Prática que consiste em fazer as operações de preparo do solo, como arações,

O mesmo que capinagem,
retirada de mato.

gradagens, plantios e capinas, seguindo as curvas de níveis do terreno.
Ao fazer o plantio em curvas de níveis, a força de descida da água é reduzida e
distribuída pelo solo.
Maxime Perron Caissy

Capina

Fonte: www.sxc.hu

Figura 9.9: Plantio em curva de nível. Veja
como as fileiras de plantio estão cortando o
declive do terreno e, conseqüentemente, o
escoamento da água.

Multimídia
Como deve ser feito o plantio em nível?
Se quiser saber mais detalhes sobre como se faz o plantio em nível, veja o site

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes/
elementos_representacao.html

As curvas de nível são consideradas uma prática conservacionista por evitar o
escoamento de água pelo terreno e com isso diminuir a força de arraste de partículas
de solo. A água só escoa no terreno se houver variação de altitude no mesmo de
período em período. Caso não ocorra variação de altitude a água não tem para onde
escoar e infiltra no solo.

Atividade

5

Atende ao Objetivo 3

Relacione as colunas:
1 – Calagem

( ) Prática que consiste em fazer as operações de
preparo do solo, como arações, gradagens, plantios e
capinas, seguindo as curvas de níveis do terreno.

2 – Plantio direto

( ) Consiste na associação de espécies florestais
(eucalipto, teça, cedro australiano) ou frutíferas
com animais (bovinos e eqüinos) em uma área de
pastagem.

3 – Sistema agroflorestal

(
) É o processo de semeadura direta em solo.
Preferencialmente, o solo é coberto com palha do
cultivo anterior e a semente é colocada em sulcos
ou covas.

4 – Sistema agrossilvopastoril

( ) É a prática de incorporação de materiais alcalinos
ao solo.

5 – Plantio em nível

( ) É uma forma de uso e manejo do solo que utiliza
árvores e/ou arbustos (frutíferas, madeireiras) em
associação com culturas comerciais em uma mesma
área.
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Carpas alternadas
É a realização de capinas do mato de uma rua sim, outra não. Ou seja, entre duas
ruas carpidas, uma rua inteira fica sem carpir. As ruas deixadas com mato servem de
barreira. Elas seguram a terra arrastada pela água das chuvas das ruas carpidas. Ao
final dos serviços, metade das ruas estará limpa e metade estará no mato, de forma
alternada.
As carpas alternadas são usadas em locais mais inclinados e em substituição à capina
em área total, que expõem o solo ao contato direto com as gotas de água de chuva.

Faixa de retenção
É o cultivo em faixas de plantas densas, como a cana-de-açúcar e o capim colonião. Elas
são consideradas densas por cobrirem bem o solo e dar-lhe boa proteção. No geral, as
faixas são estritas, com largura de aproximadamente dois a três metros. As faixas são
espaçadas de 30 a 50 metros entre si e alocadas em nível no terreno, para reter a terra que
a água da chuva arrasta. Ou seja, geralmente o terreno é inclinado e elas são colocadas em
diferentes faixas (em nível), como no exemplo da Figura 9.10.

Fonte: http://www.cnpgl.embrapa.br/nova/publicacoes/circular/CT79.pdf

Figura 9.10: Esquema de faixa de retenção em área inclinada. A área mais escura está
representando a área com um cultivo de cana de açúcar. A mais clara seria a que tem
culturas anuais, como feijão ou milho.

Em solos mais siltosos é comum a formação, na superfície, de uma camada impermeável
após uma chuva. Ela dificulta:
• a penetração da água das chuvas,
• a germinação de sementes e
• as trocas gasosas entre o ar dos poros do solo e o ar atmosférico.
A escarificação é uma prática realizada por meio de arado, grades e escarificadores
com o objetivo de romper essas camadas impermeáveis e, dessa forma, permitir a
infiltração da água no solo.

Fonte: http://www.concordia.sc.gov.br/imagens/op_2003_2004/regiao08/alvorada1gd.jpg.

Figura 9.11: Escarificadores utilizados para facilitar a infiltração de água em solos mais
siltosos.

Subsolagem
Em solos cultivados intensamente, pode haver a formação de uma camada densa
e impermeável a certa profundidade. Isso pode acontecer por causa do peso dos
implementos que provocam pressão no solo e aumentam a densidade do mesmo.
A conseqüência disso é a dificuldade de penetração da água e das raízes das plantas,
havendo assim uma limitação no uso desses solos.
Para solucionar este problema é feita a subsolagem, que é a quebra das camadas
endurecidas. Ela é realizada por equipamentos chamados de subsoladores.
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Figura 9.12: Subsolador é o equipamento utilizado para reduzir camadas endurecidas do solo.

Por tudo o que vimos até aqui, percebemos que não basta querermos produzir
alimentos, temos que conservar os solos, o que é mais difícil do que degradá-lo.

Atividade

6

Atende ao Objetivo 3

Relacione as colunas:
1 - Carpas alternadas

2 - Faixa de retenção

3 - Escarificação

4 - Subsolagem

(

) É uma prática que deve ser utilizada quando surgem
camadas impermeáveis que dificultam o desenvolvimento das plantas.

(

) Esta prática deve ser utilizada quando o objetivo é
quebrar camadas endurecidas (adensadas) de solo.

(

) É uma prática indicada para áreas inclinadas plantadas
com culturas perenes, como o café.

(

) Utilizada em áreas inclinadas destinadas ao plantio de
culturas anuais propensas à erosão.

Atividade

7

Atende ao Objetivo 3

Assinale V para verdadeiro e F para falso:
(

) Rotação de culturas é uma prática que baseia-se no princípio de que solos

diferentes devem ser utilizados considerando-se a capacidade de sustentação de
cada um.
( ) Ajustamento da gleba à capacidade de uso é o rodízio planejado de culturas em uma
mesma área, de modo a não plantar em sucessão a mesma cultura na mesma área.
(

) Cobertura morta consiste em cobrir o solo como capins, palhas, restos vegetais

em decomposição etc.
(

) Calagem refere-se à incorporação ao solo de plantas ou partes de plantas com o

objetivo de melhorar suas características (químicas, físicas e mineralógicas).
(

) Adubação verde é a prática de incorporação ao solo de materiais (alcalinos),

sendo mais comum o calcário, que, objetivando corrigir a acidez do solo, o aumento
de CTC e da disponibilidade e assimilação de nutrientes, estimula o desenvolvimento
da vida microbiana.
(

) Plantio direto é o processo de semeadura direta em solo não revolvido pelo uso

de implementos como arado ou grade. Preferencialmente, o solo é coberto com palha
do cultivo anterior, no qual a semente é colocada em sulcos ou covas, evitando as
operações de aração, gradagem e outros métodos convencionais de preparo do solo.
(

) Sistemas agroflorestais é uma forma de uso e manejo do solo que utiliza árvores

e/ou arbustos (frutíferas, madeireiras) em associação com culturas comerciais numa
mesma área simultaneamente ou numa seqüência temporal.
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Atividade

8

Atende ao Objetivo 4

Veja a figura a seguir. Ela ilustra uma área plantada com algodão sofrendo forte
influência da erosão hídrica. Sugira pelo menos duas práticas conservacionistas para
conter a erosão desta área explicando como atuaram para tal, não esquecendo que a
área será plantada com algodão.
José da Cunha Medeiros
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Fonte: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Algodao/AlgodaoIrrigado_2ed/solos4.jpg

Resumindo...
•   Nesta aula, vimos que a degradação dos solos brasileiros iniciou-se
com a colonização. Os principais agentes de degradação dos solos
são: intemperismo, desmatamento, queimadas, agricultura itinerante
e erosão dos solos.
•  Dentre os agentes de degradação, o intemperismo é o que tem menor
poder de controle, devido à sua natureza.
•  O fogo, desde os tempos mais remotos, tem sido a prática mais utilizada
para limpeza das áreas de plantio. Prática condenável, leva à redução da
matéria orgânica e dos seres vivos (animais, vegetais, microrganismos)
que habitam os solos.

•  A agricultura itinerante é muito comum na região Amazônica.
•  A erosão é a remoção do solo de um lugar para ser depositado em outro
por um agente (vento, água).
•   As principais práticas conservacionistas para redução dos efeitos dos
agentes de degradação são: ajustamento da gleba à capacidade de uso,
rotação de culturas, cobertura morta, adubação (química e orgânica),
adubação verde, calagem, plantio direto, sistemas agroflorestais,
sistemas agrosilvopastoril, plantio em nível, carpas alternas, faixa de
retenção, escarificação e subsolagem.
•  O ajustamento da capacidade de uso é uma prática baseada no princípio de
que solos diferentes devem ser utilizados considerando-se a capacidade
de sustentação de cada um.
•  A rotação de culturas é o rodízio planejado de culturas em uma mesma
área, de modo a não plantar em sucessão a mesma cultura.
•  Cobertura morta consiste em cobrir o solo com capins, palhas, restos
vegetais em decomposição etc.
•  Calagem é a prática de incorporação ao solo de materiais (alcalinos).
O mais comum o calcário. Essa prática objetiva corrigir a acidez do
solo, aumentar a CTC, aumentar a disponibilidade e a assimilação de
nutrientes e estimular o desenvolvimento da vida microbiana.
•  Adubação verde refere-se à incorporação ao solo de plantas ou partes de
plantas. Tem o objetivo de melhorar características químicas, físicas e
mineralógicas do solo.
•  Plantio direto é o processo de semeadura direta em solo não revolvido
pelo uso de implementos, como arado ou grade. Preferencialmente, o
solo é coberto com palha do cultivo anterior, no qual a semente é
colocada em sulcos ou covas.
•  Sistemas agroflorestais é uma forma de uso e manejo do solo que utiliza
árvores e/ou arbustos (frutíferas, madeireiras) realizados em associação
com culturas comerciais em uma mesma área simultaneamente ou em
uma seqüência temporal.
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•   Para a conservação do solo, quanto mais práticas conservacionistas
forem utilizadas melhor será o resultado.
•   A conservação dos solos deve ser realizada de forma contínua e associandose diversas práticas para a obtenção mais rápida de resultados, uma vez
que é um processo lento.

Respostas das Atividades

Atividade 1
(2) Incidência direta dos raios solares sobre o solo.
(1) Corte das árvores.
(4) Empobrecimento do solo.
(6) Redução da fauna e flora.
(5) Surgimento de erosão.
(3) Carreamento de nutrientes pelas águas das chuvas.

Atividade 2
(4) Retirada de árvores, promovendo maior variação de emperatura entre o dia e a
noite, favorecendo o intemperismo físico.
(3) Muito comum na região amazônica. É uma prática que vai de um lugar para outro, sem muito investimento e preocupação com conservação do solo.
(5) Remoção de solo por um agente (vento, água) de um lugar para ser depositado
em outro.
(2) Prática comum em todo país. É responsável por aumentar rapidamente os nutrientes do solo, mas os perde ao serem lavados pela água da chuva. Promove também a
redução dos seres vivos que habitam os solos.
(1) É como ocorre naturalmente a origem dos solos. Pode acontecer por ação do vento
e da água.

Ajustamento da gleba à capacidade de uso
Rotação de culturas
Cobertura morta

Atividade 4
(F) A adubação química é aquela na qual os resíduos de plantas são incorporados aos
solos para melhorar a fertilidade.
(V) Na adubação verde os restos vegetais são utilizados para melhorar a fertilidade
do solo.
(F) As plantas da família das gramíneas (grama de pastagens) são as mais utilizadas
para adubação verde.

Atividade 5
(5) Prática que consiste em fazer as operações de preparo do solo, como arações,
gradagens, plantios e capinas, seguindo as curvas de níveis do terreno.

(4) Consiste na associação de espécies florestais (eucalipto, teça, cedro australiano) ou
frutíferas com animais (bovinos e eqüinos) em uma área de pastagem.

(2) É o processo de semeadura direta em solo. Preferencialmente, o solo é coberto com
palha do cultivo anterior e a semente é colocada em sulcos ou covas.

(1) É a prática de incorporação de materiais alcalinos ao solo.

(3) É uma forma de uso e manejo do solo que utiliza árvores e/ou arbustos (frutíferas,
madeireiras) em associação com culturas comerciais em uma mesma área.
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Atividade 6
(3)

É uma prática que deve ser utilizada quando surgem camadas impermeáveis que
dificultam o desenvolvimento das plantas.

(4)

Esta prática deve ser utilizada quando o objetivo é quebrar camadas endurecidas
(adensadas) de solo.

(1)

É uma prática indicada para áreas inclinadas plantadas com culturas perenes, como
o café.

(2)

Utilizada em áreas inclinadas destinadas ao plantio de culturas anuais propensas
à erosão.

Atividade 7
(F) Rotação de culturas é uma prática que baseia-se no princípio de que solos diferentes
devem ser utilizados considerando-se a capacidade de sustentação de cada um.
(F) Ajustamento da gleba à capacidade de uso é o rodízio planejado de culturas em uma
mesma área, de modo a não plantar em sucessão a mesma cultura na mesma área.
(F) Cobertura morta consiste em cobrir o solo como capins, palhas, restos vegetais
em decomposição etc.
(F) Calagem refere-se à incorporação ao solo de plantas ou partes de plantas com o
objetivo de melhorar suas características (químicas, físicas e mineralógicas).
(F) Adubação verde é a prática de incorporação ao solo de materiais (alcalinos), sendo
mais comum o calcário, que, objetivando corrigir a acidez do solo, o aumento de CTC
e da disponibilidade e assimilação de nutrientes, estimula o desenvolvimento da vida
microbiana.
(V) Plantio direto é o processo de semeadura direta em solo não revolvido pelo uso
de implementos como arado ou grade. Preferencialmente, o solo é coberto com palha
do cultivo anterior, no qual a semente é colocada em sulcos ou covas, evitando as
operações de aração, gradagem e outros métodos convencionais de preparo do solo.
(V) Sistemas agroflorestais é uma forma de uso e manejo do solo que utiliza árvores
e/ou arbustos (frutíferas, madeireiras) em associação com culturas comerciais numa
mesma área simultaneamente ou numa seqüência temporal.

Independentemente da prática conservacionista que você indicou, vamos fazer um
breve resumo delas. Duas boas possibilidades seriam o plantio direto e a rotação de
culturas. O plantio direto reduzi o revolvimento de solo preservando as características
físicas e químicas. A rotação de cultura promove maior eficiência de uso do solo, uma
vez que plantas diferentes exploram de forma diferente os recursos do solo.
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Atividade 8

